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Co nového u Holderu?
Německé město Metzingen, sídlo firmy Holder,
specialisty na komunální kloubové nosiče pro
celoroční údržbu, kloubové traktory, rosiče pro
sady, vinice a postřikovače, jsme navštívili
s redakčním blokem a fotoaparátem již před
dvěma lety. Nejen proto, že právě Holder uvedl již
v roce 1954 jako první na světlo světa systém
kloubového řízení…

o roku 2006 byla spoleËnost
ve vlastnictvÌ potomk˘ zakladatel˘. V p˘li Ëervna 2006 ji
koupil koncern Uzel, tehdy jeden
z deseti nejvÏtöÌch svÏtov˝ch
v˝robc˘ zemÏdÏlskÈ techniky. Pod
taktovkou novÈho majitele vöe klapalo jaksepat¯Ì a tato skuteËnost se
odrazila i v report·ûi v Komun·lnÌ
technice z dubna 2007.
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Dolů a nahoru
ZaË·tkem loÚskÈho roku doölo ve
firmÏ Holder k problÈm˘m, kterÈ se
vy¯eöily aû k 1. ¯Ìjnu 2008. Proto
jsme se jiû v prosinci 2008 vypravili
s Ing. Michalem Jank˘, z·stupcem
akciovÈ spoleËnosti KIS plus, kter·
tuto znaËku zastupuje v »eskÈ a SlovenskÈ republice, do Metzingenu
pro podrobnosti.
ÑKoncern Uzel se kromÏ zemÏdÏlskÈ techniky vÏnoval i v˝robÏ motor˘

a komponent˘ pro leteck˝ a automobilov˝ pr˘mysl. ZaË·tkem roku 2008
p¯iöel o licenËnÌ v˝robu traktor˘ Massey-Ferguson, kterÈ se vÏnoval p¯es
Ëty¯icet let. TÌm zaËaly problÈmy.
V dubnu se Holder p¯ihl·sil k insolvenci, coû byla jedin· öance, jak se
postavit na vlastnÌ nohy. Dnes jiû Uzel
neexistuje. Podle mÏ doplatil na rychlou expanzi, ukousl si zkr·tka vÏtöÌ
sousto, neû mohl spolknout,ì shrnul
ned·vnou historii Stefan Heinzelmann z marketingovÈho oddÏlenÌ
spoleËnosti Holder.
Jiû v ¯Ìjnu 2008 p¯evzal firmu Holder trojlÌstek nov˝ch nÏmeck˝ch
vlastnÌk˘. kte¯Ì se navz·jem dob¯e
znajÌ. Martin Haas m· poradenskou
spoleËnost Staufen AG se öedes·ti
zamÏstnanci (pracuje nap¯Ìklad pro
Claas, MAN, Mercedes a dalöÌ klienty), Dr. Carl-Heiner Schmid vlastnÌ
nejvÏtöÌ ¯emeslnou firmu v NÏmecku
se t¯emi tisÌcovkami zamÏstnanc˘.

Začátkem října převzali společnost Holder noví majitelé (zprava): Dr. Carl-Heiner
Schmid, Martin Haas, Dr. Christoph Weiss a Andreas Frisch, jednatel společnosti
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Holder C 2.42 v agregaci se sekací
kombinací Stoll

T¯etÌ spolumajitel, Dr. Christoph
Weiss, je obchodnÌkem, p˘sobil ve
vedoucÌch funkcÌch t¯eba ve firmÏ
Daimler-Benz Ëi Festo, vlastnÌcÌ
nap¯Ìklad Narex.

Slovo má doktor Weiss
ÑO spoleËnost Holder se uch·zelo
zpoË·tku zhruba pades·t z·jemc˘.
Mnoh˝m z nich ölo ale jen o znaËku
a ukonËenÌ v˝roby, dalöÌm zase
o v˝hodnÏ poloûenou lokalitu. My
jsme byli jedinÌ, kdo chtÏl zachovat
st·vajÌcÌ provoz a nav·zat na dlouholetou tradici. V tomto duchu jsme
p¯edloûili p¯esvÏdËiv˝ koncept o dalöÌm fungov·nÌ spoleËnosti. Neû jsme
do Holderu vstoupili, nÏkolik mÏsÌc˘
jsme ho analyzovali a hodnotili jeho
potenci·l. Samoz¯ejmÏ jsme kontaktovali obchodnÌky a z·kaznÌky. HlavnÌm
impulzem pro naöe koneËnÈ rozhodnutÌ bylo pozn·nÌ, ûe z·kaznÌci stojÌ za
znaËkou, k tomu p¯istoupilo zvuËnÈ
jmÈno, dlouholet· tradice, dobr·
reputace firmy, robustnost techniky,
jejÌ dlouh· ûivotnost a v neposlednÌ
¯adÏ unik·tnÌ kloubovÈ ¯ÌzenÌ. V˝hodou byla jasn· pozice znaËky Holder
mezi kloubov˝mi traktory a v˝konn·
obchodnÌ sÌù. Ve v˝robnÌm programu
jsme si ponechali kloubovÈ traktory,
komun·lnÌ nosiËe n·¯adÌ pro celoroËnÌ ˙drûbu a rosiËe pro vinice a sady,
zkr·tka to, co m· tradici a co vyr·bÏt
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Holder očima času:

Během celého výrobního procesu je kladen důraz na kvalitu, výstupní kontrolu
nevyjímaje

První kloubový traktor na světě, Cultitrac A 10, sjel z výrobní linky v Metzingenu
v roce 1954

umÌme. Chceme nabÌzet stroje
s vysokou kvalitou, v˝konem a dlouholetou ûivotnostÌ, kterÈ nebudou
Ëasem ztr·cet na hodnotÏ,ì vysvÏtlil
strategii nov˝ch majitel˘ dr. Weiss
a pokraËoval pohledem do nedalekÈ
budoucnosti: ÑPro rok 2009 p¯ipravujeme ¯adu novinek, nap¯Ìklad dalöÌ
vylepöenÌ nejmenöÌho Holderu Mini
Park. Nem·me problÈm traktory
a komun·lnÌ nosiËe prodat, ale vyrobit, chceme-li vykr˝t vËas poûadavky
z·kaznÌk˘. NaöÌm cÌlem je zkr·tit
dodacÌ lh˘ty na dva aû t¯i mÏsÌce.
Chceme vybudovat mimo¯·dnou
firmu, ale uvÏdomujeme si, ûe cesta
k nÌ vyûaduje od n·s vöech velmi
intenzivnÌ nasazenÌ.ì
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Inovace v duchu tradice
V roce 2008 oslavila spoleËnost
Holder 120. narozeniny. Pop¯ejme
proto nov˝m vlastnÌk˘m hodnÏ podnikatelsk˝ch ˙spÏch˘, stroj˘m p¯edevöÌm ÑzdravÈ kloubyì, souËasn˝m
i budoucÌm z·kaznÌk˘m potom zejmÈna spokojenost s technikou a jejÌm
bezporuchov˝m provozem.
Jak jsme se p¯esvÏdËili na sklonku
minulÈho roku na vlastnÌ oËi, novÌ majitelÈ jsou na nejlepöÌ cestÏ, aby se brzy
zcela v duchu podnikovÈho motta ÑInovace je naöe tradiceì stali pevnou souË·stÌ novodobÈ tradice firmy Holder.
Jan Kroupa
Foto archiv/Holder
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1888 – V Bad Urachu
zakládají bratři Christian
Friedrich a Johann Martin
Holderovi rodinný strojírenský
podnik. Prvním výrobkem byl
separátor kovů.
1898 – Vzhledem k tomu, že
sídlo firmy obepínají vinice
a sady, měl právě zde
světovou premiéru první
zádový postřikovač.
1900 – Zahájena výroba
postřikovačů tlačených
na podvozku.
1902 – Manufaktura se
stěhuje do svého dosavadního
sídla v nedalekém
Metzingenu, zhruba 40 km
od Stuttgartu.
1913 – Firma překročila
počet 100 pracovníků
a kromě zemědělské techniky
se věnuje například
stacionárním vysavačům.
1929 – První motorový
postřikovač.
1930 – Syn Christiana
Friedricha Max Holder vyrábí
první jednonápravový traktor
Pionier.
1937 – Premiérový
samojízdný postřikovač.
1951 – Započala výroba
dieselových dvoutaktů šitých
na míru právě traktorům
Holder; později ji převzala
firma Fichtel und Sachs,
která je učinila světoznámými.
1954 – Významný mezník –
spojením dvou jednoosých
strojů vyrobil Max Holder
první kloubový traktor na
světě s označením Cultitrac
A 10. Vpředu byl motor, za
ním seděla obsluha.
Revolučním konceptem byla
i stejně velká kola, což
přispělo k dobrému přenosu
výkonu na podloží.
1957 – Model B 12 (12 k).
1980 – Další velmi významný
mezník – první univerzální
komunální nosič s kabinou
vpředu pro lepší výhled
obsluhy na nářadí; současně
byl vyvinut revoluční
stabilizační systém, jehož
pomocí se zvyšuje stabilita
stroje ve svažitém terénu.
1990 – Nejmenší kloubový
nosič o výkonu 27 k s hydrostatickým pojezdem.
1991 – Mikroprocesor
umožňující regulaci rychlosti
pojezdu (přepravní,
redukovaná, pracovní,
nastavení rychlosti podle
aktuální zátěže – například při
mulčování nebo práci se
sněhovou frézou).
1995 – První kloubový nosič
řady C-Trac.
2000 – Na trh přichází první
Holder 5.58.
2009 – Nové modely C 4.80,
C 9.92, A 5.62, A 7.80
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